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Abstract 
Intellectual property is a new concept that 
supports intellectual activities and products in 
commercial, scientific, literary and artistic fields 
and includes two parts: industrial property and 
literary and artistic property. From the distant 
past until now, many inventions and ideas have 
been created and their creators have always 
looked for ways to support hackers in order to 
prevent their works from being stolen, and 
sometimes some innovators and inventors have 
given up announcing them and kept them secret 
in order to prevent their works from being 
stolen. In their internal laws, they made a change 
in the formulation of new laws in this regard, 
and after that, at the global level, governments 
concluded international treaties and agreements, 
and this need was so obvious that the World 
Intellectual Property Organization was formed 
and protective laws in this context was 
established to support the rights of inventors and 
innovators. In today's world, the achievement of 
new technologies and knowledge-based 
economy is considered one of the indicators of 
the development and progress of nations, and to 
create motivation among researchers and 
inventors and research and development units, 
one of the useful solutions is to create a support 
system in the form of inventions and the 
country, by creating exclusive rights for 
inventions and innovations, tries to make the 
costs of research and development units come 
back to the owner of the idea. This picture has 
been written analytically and descriptively in 
order to achieve the desired result. 

Keywords: Legal Conditions, Legal Dimensions, 
Intellectual Property, Criminal Law.  

  چکیده

و ها  مالکیت فکري مفهوم نوینی است که از فعالیت
ادبی و هنري  ،علمی ،تجاريهاي  محصوالت فکري در زمینه

کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت  می یتحما
بسیار دور تاکنون اختراعات هاي  از گذشته .ادبی و هنري است

براي آن که ها  آن و خالقاناند  بسیاري خلق شدههاي  و ایده
آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهاي حمایتی 

اي آن که و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین براند  بوده
کرده و  نظر صرفها  آن آثارشان به سرقت نرود از اعالم

در ها  به همین دلیل در ابتدا دولت .مخفی نگه داشته بودند
قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید 
ها  در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت

نمودند و این نیاز ی را منعقد الملل بینهاي  معاهدات و توافق
آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکري شکل 
گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق 

در دنیاي امروز دستیابی به  .مخترعین و مبتکرین حمایت نماید
هاي  نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخصهاي  تکنولوژي

شود و براي ایجاد انگیزه  می توسعه و پیشترفت ملل محسوب
یکی  ،در بین محققین و مخترعین و واحدهاي تحقیق و توسعه

ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات  ،از راهکارهاي مفید
است و کشور با ایجاد حق انحصاري براي اختراعات و 

تحقیق و توسعه دوباره هاي  کند تا هزینه می سعیها  نوآوري
این نگاره به صورت تحلیلی و  .عاید صاحب فکر شود

  .باشد تا مورد نظر واقع شود ،توصیفی به رشته تحریر در آمده

 تیالکم ،یابعاد حقوق ،یقانون طیشرا :واژگان کلیدي
   .حقوق کیفري ،يفکر
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  مقدمه

 آمد که در جریان زندگی از می دست بشر از بدو تولد به دنبال کسب تجربه بوده و علم او از تجاربی به

است که تجربه پدر علم  معرف ،نمود می و سیر تحولی خود را هموارترتر  زندگی خود را آسانها  آن

با این حال بشر متفکر مسیر  .علم برآیند تجربه ثبت شده در ذهن و به کار برسته شده در عمل است ،است

با گذر زمان توسعه از راه تجربه  .کرده است می و در یک مسیر موازي حرکت علم را با تجربه در آمیخته

علوم  ،بر تجربه ترجیح و علوم تجربی را گسترش داده بنابراین علم را ،شد می براي بشر بیشتر هزینه بر

گسترش فراوانی گرفت و به صورت یک  ،تجربی که بیشتر به علوم آزمایشگاه و آزمون و خطا معرف شد

اکتشافات و  ،با این حال بعد از انقالب صنعتی و اوج توسعه علوم در عصر خود بود ،الزام و رویه در آمد

اما از آن جایی که رسیدن به موضوع مورد پژوهش براي  ،پیش رفت اختنراعات هم به سیاق آن

هاي  تمام تالش ،به دست آمدههاي  پژوهشگران هزینه مادي و معنوي در پی داشت و با سرقت پژوهش

بحث ثبت اختراع مسیر قانونی به خود گرفت و باعث ایجاد موانع حقوقی و  ،رفت می مادي نیز بر باد

  .شد که در عالم علم به ثبت اختراع و انحصار حق اختراع معرف شدقوانین مدنی و کیفري 

صنعتی که داراي  فراینداختراع حق انحصاري است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با 

 ؛شود می گام ابتکاري و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء ،وصف جدید بودن

ممکن  حل راهاین  .در جامعه است ...علمی و ،آورانه براي حل مشکالت فنیی جدید و نوحل راهاختراع 
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یا فقط  ؛جدید مربوط باشدکامالً  ...آموزشی و ،علمی ،صنعتی فرایند ،دارو ،محصول ،ایجاد وسیله است به

  .باشداي  شناخته شده فرایندممکن است بهبود جزیی محصول یا 

قوانین و مقررات حمایتی در راستاي  ،ط به مالکیت فکريمباحث مربوشدن  تر از این رو براي روشن

در ابتدا تاریخچه چگونگی پیدایش مالکیت فکري و  .حفظ و تولید و توزیع آن الزم است ،ایجاد

 در ادامه بیان ...قوانین و مقررات حمایتی از اختراعات و ،ثبت اختراع ،مفاهیمی از جمله مالکیت فکري

در معناي عام آن در واقع حمایت از توسعه یافتی و ایجاد تحول در ها  ولتبنابراین حمایت د .گردد می

این  .ی خواهد نمودالملل بیناجتماعی و اقتصادي خواهد شد و براي کشورها ایجاد جایگاه  ،نظام سیاسی

گسترش حقوق و انحصار و  ،مالکیت مادي و معنوي ،مقاله با کنکاش در موضوعاتی مانند مالکیت فکري

باشد تا مورد قبول و گامی هرچند کوچک در  .خواهد پرداخت ،تراع و ابعاد حقوقی و کیفري آنثبت اخ

  .توسعه علمی بردارد

  تاریخچه -1

 1744قانون ثبت اختراعات فرانسه در سال  ،اولین قانون که به منظور حمایت از مالکیت فکري وضع شد

به رسمیت شناخته شد و بعدها قوانین مربوط به حق طی این قانون برخی امتیازها براي مؤلفین  .میالدي بود

روند که به  می جزء نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنري فرانسه به شمار ،نمایش و حق نشر و تکثیر آثار

ی الملل بینمیالدي نمایشگاه  1873در سال  .به تصویب رسید 1971قانون شاپلیه معروف بود و در سال 

 .از مبتکران بیم آن را داشتند که ایده شان مورد سرقت قرار گیرداي  د اما عدهاختراعات در وین برگزار ش

براي حل این مشکل و  1883پس از شرکت در آن نمایشگاه خودداري کردند اجالس پاریس در سال 

بود که به اي  یالملل بینبراي حمایت از مالکان صنعتی تشکیل شد و دستاورد آن انعقاد اولین معاهده 

خود در سایر هاي  فکري و خالقیتهاي  توانستند از مصونیت تراوش می ن افراد یک کشورموجب آ

  .کشورها در برابر سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو مطمئن باشند

سازمان جهانی مالکیت معنوي  تأسیسبا تقویت اهمیت مالکیت معنوي سازمان ملل متحد اقدام به 

توسعه اطالعات و همکاري در مورد  گذار سیاستی براي ارائه خدمت لالمل بیناین سازمان یک نهاد  .نمود

این سازمان یکصد و نود و یک عضو دارد و هدف اصلی آن رهبري یک سیستم  .مالکیت معنوي است

ی را منتفع الملل بینی در راستاي توسعه خالقیت و نوآوري است که کل جامعه الملل بینو متوازن  مؤثر

و ها  ی در زمینه خلق آثار کاربري و حمایت از ایدهالملل بینق و توسعه همکاري هدف تشوی .خواهد کرد
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  .اجتماعی و فرهنگی بشریت است ،آثار فکري افراد در جهت بهبود وضعیت اقتصادي

1فعالیت سازمان جهانی مالکیت معنوي
معاهده  .شود می دسته تقسیم 3ی به الملل بینهاي  در زمینه معاهده 

ی عالمت تجاري و قرارداد هگ الملل بینمعاهده مادرید و پروتکل مربوط به ثبت  ،2راعهمکاري ثبت اخت

ي عالوه بر تشویق کشورهاي در حال توسعه معنو تیمالک یسازمان جهان .براي حمایت از طراحی صنعتی

کرده  ی نیز عملالملل بینبراي ثبت نام و عضویت در این عهدنامه در زمینه میانجیگري براي حل مناقشات 

میالدي به سازمان جهانی مالکیت معنوي پیوست و در  2002است و الزم به ذکر است کشور ایران از سال 

گروه فناوري است و  براساسی اختراعات الملل بینبندي  یک نظام طبقه IPC .درآمد IPCبه عضویت  2013

  .بدیل نموده استاطالعات مربوط به ابداعات و اختراعات را به ساختارهایی قابل مدیریت ت

  مالکیت فکري)-بانک ایده (حقوق معنوي -2

حمایت از مالکیت فکري و معنوي اشخاص حقیقی و حقوقی است و  ،هدف از گردآوري مطالب فوق

براي رسیدن به این هدف الزم است در ابتدا بیان نماییم که تنها اختراعات قابل ثبت از حمایت قانونی 

و کاربرد صنعتی داشتن  مؤثر ،ابتکاري ،یک اختراع عالوه بر جدید بودن شرط ثبت ؛برخودار خواهند بود

هاي  اختراعات در همه حوزه اي، که در اکثر قوانین ملی یا منطقه ؛باید شرایط الزم قانونی را هم داشته باشد

صنعتی در صورت احراز شرایط الزم در تکنولوژي قابل ثبت است مگر در مواردي که قانون صراحتا 

به جاي ذکر موارد قابل ثبت موارد منفی که قابلیت ثبت را ندارند  گذار قانونیعنی  ،ثناء نموده باشداست

 1386ي مصوب و عالئم تجار یصنعتهاي  طرح ،قانون ثبت اختراعات 4در ماده که  مشخص کرده است

  .استثنائات را براي ثبت یک اختراع بیان نموده است

از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا اي  هر چیزي که در نقطه فن یا صنعت قبلی عبارت است از

قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت  ،از طریق استفاده علمی و یا هر طریق دیگر

افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد  که درصورتی .اختراع افشاء شده باشد

همچنین اختراعاتی که  ؛ضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بودمقت

  .خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق حسنه باشدها  آن ازبرداري  بهره

                                                     
1- WIPO 

2- Patent cooperation Treaty -PCT 
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  مالکیت فکري -3

شه و حقوق شهروندي است به این علت که زاییده اندیهاي  ) یکی از مصداق3حق مالکیت معنوي (فکري

 مالکیت معنوي (فکري) به حقوقی گفته ،هنر انسان است و در عصر جدید اهمیت زیادي پیدا کرده است

دهد و ارزش  می فکري و ابتکاري انسان راهاي  شود که به صاحبان آن حق بهره بري از فعالیت می

ندگان آثار ادبی حقوق پدیدآور .اقتصادي و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادي نیست

از جمله حقوق معنوي  ،یا هنري یا مالکیت ادبی و هنري معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر و حق اختراع

عالئم تجاري و  ،حق تاجران و صنعتگران براي ثبت نام تجاري ،هستند همچنین حقوقی مانند حق سرقفلی

  .)79 ،1378 ،یمیفهصنعتی و اسرار تجاري نیز در این دسته از حقوق جاي دارند (

تواند حق مالکیت خود را نسبت به ایده خویش مانند سایر حقوق مربوط به  می مالک یک اختراع

به صورت کلی یا جزیی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید که این انتقال در  ،مالکیت فکري

پس از تسلیم اظهارنامه اختراع به حالت اول مالک اختراع قبل از ثبت اختراع و  ؛است پذیر امکاندو حالت 

نماید در این حالت مالک باید در ابتدا قبل از تنظیم سند رسمی  می تصمیم به انتقال آن ،اداره ثبت اختراع

 ،به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و دفترخانه نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر از لحاظ تمدید

پس از تنظیم  ؛از اداره ثبت اختراع استعالم و کسب نظر نمایدبرداري  هرهانتقال و صدور اجازه ب ،تغییر

ثبت و دریافت استعالم الزم هاي  درخواست کتبی واگذاري توسط مالک اختراع و پرداخت هزینه

دفترخانه سند تنظیمی را به مرجع ثبت ارسال نموده و مرجع ثبت انتقال مورد نظر را ثبت کرده اما نیازي به 

حالت دیگر در انتقال حق مالکیت ناشی از  ؛ر روزنامه رسمی براي تغییر اظهارنامه مالکیت نیستآگهی د

اختراع ثبت شده است که در این وضعیت عالوه بر مراحل ذکر شده براي انتقال حق مالکیت اظهارنامه 

رکی از جمله اختراع متقاضی باید با تسلیم درخواست کتبی براي ثبت انتقال اختراع در مرجع ثبت مدا

مدارك نمایندگی قانونی در صورت  ،مدرك قانونی که داللت به انتقال نماید ،اصل گواهینامه اختراع

  .(حق الثبت انتقال قراردادي) را نیز به مرجع ثبت تسلیم نمایدها  وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه

  مالکیت فکري یا حقوق فکري -4

است یا حقوق فکري و یا آن که این دو واژه تفاوتی دارند یا تر  مناسببه کارگیري واژه مالکیت معنوي 

                                                     
3- Intellectual property - intangible property 
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منشأ فکر و اندیشه شخص نیست بلکه فقط به دلیل  ،حقوق معنوي مانند حق سرقفلی .است توجه قابلخیر 

از دیدگاه برخی از حقوقدانان واژه  .این که وجود مادي ندارد در قلمرو حقوق معنوي قرار گرفته است

به کارگیري واژه مالکیت اند  که از فکر و اندیشه خالق انسان به وجود آمدههایی  اي ایدهمناسب بر

همچنین این موضوع قابل اشاره است که حق دفاع از اثر براي نویسنده و یا دفاع از ایده  .استتر  مناسبت

 ،حقوق مالی یک پدیدهماند و قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارد برخالف سایر  می براي یک مخترع باقی

چنین ایرادي را وارد نمود که حقوق مربوط  ،توان نسبت به واژه مالکیت در نام این حقوق می بر این اساس

به  ،موضوع مالکیت فکري هرچند به مالکیت شباهت دارند ولی اوصاف مالکیت را ندارندهاي  به پدیده

عبارت است از رابطه بین شخص (مالک) و مال به  نظر نگارنده نیز واژه مالکیت بنا به تعریف مالکیت که

دهد که از مال خود استفاده نماید و بهره ببرد و  می وجود آمده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق

 دائمی است و مالکیت ،انحصاري ،پس مالکیت حقی مطلق .تواند از آن جلوگیري کند نمی کسی هم

در حقوق معنوي اوصاف فوق الذکر  که درحالیمنافع آن به وجود بیاید تواند راجع به یک عین و یا  می

مالکیت به طور مطلق وجود ندارد بنابراین واژه مالکیت براي یک ایده مناسب نیست بلکه واژه حقوق 

  .)133 ،1381 ،ينوروزتواند آن را در بر بگیرد ( تري می فکري به طور کامل

  حقوق مالی بر مالکیت معنونی -5

شود و زاده خالقیت ذهنی بشر است  می ع مالکیت معنوي اثري فکري است که از ذهن انسان خلقموضو

مربوط به شخصیت انسان  .نه یک پدیده معنی مادي و ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی دارد

 کند نمایان می حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذاراي  در زمانی که نویسنده ،این ماهیت ترکیبی .است

که این حق مالی یی پس از آن جا .مالی استبرداري  حق انتشار یک اثر حقی مادي و قابل بهره .گردد می

اما مالکیت  .خرید و فروش را مانند سایر حقوق مالی دیگر دارد ،واگذاري ،است قابلیت نقل و انتقال

حق شخصی  ،ت نقل و انتقال نداردمعنوي عالوه بر این حق مادي یک حق اخالقی نیز دارد که قابلی

پر واضح است که حقوق ناشی از مالکیت  .ماند می نویسنده براي دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی

  .باشد می فکري مطابق قانون قابل انتقال و واگذاري به غیر

کیت مال .توان به دو دسته تقسیم کرد مالکیت معنوي و مالکیت مادي می حقوق مالکیت فکري را

مثالً دهد  می جنبه اعتباري و معنوي دارد و به مالک امکاناتی براي حفاظت از مالکیت خودصرفاً معنوي 

تواند اجازه انتشار آن را نیز  می پدیدآورنده اثر برده شود عنوان بهنویسنده یک کتاب به جزء آن که نامش 
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 ،مالی و منافع تجاريبرداري  طاي بهرهمالکیت مادي شامل اع ،در مقابل .بدهد یا مانع از نشر اثر شود

حاصل از مالکیت فکري است و در نتیجه اعطاي درآمدهاي حاصل به مالک اعم از شخص حقیقی یا 

کارمند بخش حقیقی مثالً مالکیت معنوي برخالف مالکیت مادي قابلیت واگذاري ندارد  .باشد می حقوقی

مالک  عنوان بهبه یک اختراعی دست یابد  و توسعه یک شرکت تجاري در زمان تحقیقات خویش اگر

شود اما مالک مادي آن اختراع همان شرکتی تجارتی است که در آن جا  می معنوي آن اختراع شناخته

  .کارمند تحقیقات خویش را انجام داده است

  حق اختراع -6

ر این جا هر شود و منظور از اختراع د می حقی انحصاري است که براي صاحب یک اختراع در نظر گرفته

لزوماً اختراع  .ی جدید براي یک مسئله باشدحل راهي است که راهی براي انجام کاري با فرایندمحصول یا 

توان گفت حق اختراع سندي است  می پس ،نباید خیلی برجسته و یا داراي ارزش علمی خیلی باالیی باشد

 این سند مشخصات اختراع شرع داده در ،شود می ی صادرالملل بینکه از سوي یک دفتر دولتی یا نهاد 

 ،شود و به غیر از موارد خاص این سند حق قانونی براي به کارگیري اختراع ثبت شده (اعم از تولید می

فروش و استفاده از واردات آن) تنها با مجوز از سوي صاحب حق اختراع را خواهد داشت از این جهت 

  .حق انحصاري است

توزیع و  ،ساخته ،تواند به صورت تجاري نمی اع در این است کهحق اختربودن  مفهوم انحصاري

در  حل راهاختراع به معنی ارائه  ،فروخته شود و بدون رضایت صاحب حق اختراع مورد استفاده قرار گیرد

تواند باشد این حق انحصاري براي مدت  می فرایندارتباط با تکنولوژي است پس یک محصول یا یک 

درست است که حق استفاده از حق اختراع انحصاري است اما در  ،شود می دادهمحدود به دارنده آن 

فروش یا استفاده از محصول کافی نیست و نیاز به  ،دست داشتن سند اختراع به تنهایی براي تولید

  .)79 ،1378 ،یمیفهمجوزهاي الزم از دولت دارد (

  گسترده حق انحصاري مالک یک ایده -7

 17راع خود حق انحصاري دارد و این حق حمایت قانون است لکن طبق ماده مالک ایده نسبت به اخت

 دولت یا شخص مجاز از طرف آن 1386مصوب  يو عالئم تجار یصنعتهاي  طرح ،قانون ثبت اختراعات

از اختراع تنها برداري  الزم به ذکر است در این وضعیت حق بهره .نمایدبرداري  تواند از اختراع بهره می
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منظوري خواهد بود که در مجوز آمده مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در محدود به 

  .باشد می مورد اجازه ،ارزش اقتصاديگرفتن  نظر

4»ه«باید به این موضوع نیز دقت کرد که طبق بند 
از برداري  قانون مذکور درخواست اجازه بهره 17ماده  

که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخصی مجاز از  باشد می کمیسیون باید همراه دلیل و سند

رعایت مراتب این بند در  .نموده ولی موفق به کسب اجازه نگردیدهبرداري  مالک اختراع درخواست بهره

صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کالً به تشخیص کمیسیون الزم 

ن که مالک اختراع در این قبیل موارد در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون نخواهد بود مشروط بر آ

بدون موافقت مالک توسط سازمان برداري  مطلع گردد و نباید این موضوع را نادیده گرفت که پروانه بهره

  .شوند تنها براي عرضه در بازار ایران است می دولتی یا اشخاص ناشی که توسط کمیسیون تعیین

ه توضیح است که حق انحصاري مالکیت یک اختراع براي مالک آن اختراع از بابت این که الزم ب

اختراع به نام وي ثبت شود بدون قید و شرط متعلق به خالق ایده است و آنچه در ماده واحده مذکور آمده 

ست این حق بهره برداي از یک اختراع است که با توجه به شرایط خاص و مطابق مقررات قانونی ممکن ا

  .توزیع و یا فروش یک اختراع از مالک آن سلب شود ،حق انحصاري تولید

  ثبت اختراع -8

گواهی انحصاري است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به  ،سند ثبت اختراع حق امتیاز یا اندیشه گواه

فردي است که از طرف از حقوق منحصر به اي  انحصار مجموعه .شود می مخترع یا نماینده قانونی او اعطاء

عمل یا  ،جریان ،براي مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزئیات معین از یک روشها  دولت

 شود در اختیار شخص خاصی قرار می اختراع شناخته عنوان بهترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم) که 

  .صنعت شناخته شودمفید یا مورد استفاده  ،گیرد به طوري که آن مفهوم یک اختراع جدید می

5حق اختراع
که  فرایندیک حق اختصاصی است به یک اختراع که عبارت است از یک محصول یا  

 .دهد می فنی جدید را براي مشکلی ارائه حل راهکند و یا یک  می راه جدیدي را براي انجام کاري فراهم

                                                     
درخواسـت اجـازه    - هــ  : بـرداري نماینـد   راع بهـره توانند از اخت ، با رعایت ترتیبات زیر، می : دولت یا شخص مجاز از طرف آن17ماده  -4

برداري از کمیسیون باید همراه دلیل و سندي باشد که به موجب آن ثابت شـود دسـتگاه دولتـی یـا شـخص مجـاز، از مالـک اختـراع          بهره

  .ف تحصیل نمایدبرداري را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعار برداري کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره درخواست بهره

5- Patent 
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 براساسست سال است اما حق اختراع محافظت اختراع مالک را براي مدت زمان محدودي که عموماً بی

این محافظت به این معنا است که اختراع بدون رضایت  .آورد می باشد به وجود می قوانین کشورها متفاوت

حمایت قانونی از اختراعات ثبت شده به  .باشد نمی مالک اختراع قابل تولید یا توزیع و یا فروش تجارتی

قیت و تالش ذهنی خود بهره ببرد) و حمایت صورت حمایت ایجابی (دارنده حق خواهد داشت از خال

فکري احترام گذاشته و مانع حق نقص و هاي  شوند به حقوق حاصل از آفرینش می سلبی (سایرین مکلف

  .بدون اجازه مالک این حقوق شوند) خواهد بود حق

عالوه بر آن در دنیاي رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات نیز ثبت یک اختراع براي مالک آن 

سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه از  ؛موقعیت قدرتمند در بازار و امتیازهاي رقابت :مزایایی دارد از جمله

درآمد مضاعف از محل  ؛استفاده از مزایاي بنیاد نخبگان ؛دسترسی به بازارهاي جدید ؛طریق نظام انحصار

اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان و ابزاري قدرتمند براي  ؛و انتقال اختراعبرداري  تفویض اجازه بهره

  .استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ؛کنندگان سوءاستفاده

شود نیازمند ثبت آن از مند  پدیدآورنده یک ایده براي آن که از حمایت قانونی نسبت به اثر خود بهره

که به ثبت هایی  ا براي ایدهتواند جنبه حمایتی خود ر نمی باشد در غیر این صورت قانون می طریق قانون

هاي  جدید را خلق نماید براي آن که بتواند از حمایتاي  پس هر شخصی که ایده .اعمال نمایداند  نرسیده

قانون  15طبق ماده  .گردند الزم است مطابق قوانین مربوطه آن را به ثبت برساندمند  قانونی و دولتی بهره

کسانی که اختراعات خود را ثبت و  1386مصوب  يتجارو عالئم  یصنعتهاي  طرح ،ثبت اختراعات

  .گردند میمند  گواهینامه اختراع را دریافت کنند از حقوقی بهره

از برداري  بهره .گردد نمی الزم به ذکر است حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد ذیل

استفاده از وسایل  .شود می کاالهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق وي در بازار ایران عرضه

سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً هاي  وسایل نقلیه زمینی و کشتی ،موضوع اختراع در هواپیما

که فقط به اهداف هایی  بهره برداري .شود می کشورهاي  مرزهاي زمینی یا آب ،وارد حریم هوایی

توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از اري برد بهره .شود می آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام

تقاضاي ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاریخ تقاضاي حق تقدم همان 

براي استفاده از آن در شدن  ي جهت آمادهمؤثرکرده یا اقدامات جدي  می از اختراع استفاده ،اختراع

و نمره تالش فکري و تراوش ذهنی مخترع است که در  اختراع حاصل .آورده است می ایران به عمل
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  .شود می صنعتی متبلور فرایندقالب یک محصول صنعتی یا 

باشد که جزء اوراق بهادار است که در اداره  می براي ثبت یک ایده (اختراع) نیاز به اظهارنامه اختراع

از توصیف اي  خالصه .11راع ماده ادعا یا ادعاهاي اخت .توصیف اختراع .قابل تهیه استها  کل ثبت شرکت

  .مدارك نسبت هویت متقاضی (شخص حقیقی یا حقوقی) .در صورت وجود نقشهها  نقشه .اختراع

مخترعی که تمایل به استفاده از انحصاري از اختراع خویش را دارد باید همه ساله با پرداخت حق 

تراع اعالم کند و اگر مبلغ را در موعد مقرر اخبودن  الثبتی به صندوق ثبت عالقه خود را به ادامه انحصاري

تواند از آن استفاده کند که البته براي ضایع نشدن حقی سه ماه براي مخترع  می نپردازد از آن پس هر کس

آخرین مهلت  عنوان بهمهلت در نظر گرفته شده که درصدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز 

مدت دو برابر حق الثبت را بپردازد قانون از حق انحصاري او مجدد  اگر در این .مقرر گردیده است

لم یکن خواهد بود و تمام  نماید در غیر این صورت بعد از گذشت شش ماه اختراع کن می حمایت

  .)1381، 11 ،بیشک یعیشف( اشخاص حق استفاده از آن را خواهد داشت

  ابعاد حقوقی و کیفري حمایت از یک ایده - 9

یک ایده از دو حق برخوردار است حق انتشار مادي و  .ابلیت انتقال و واگذاري به غیر را داردیک ایده ق

این حق قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش به غیر را دارد از طرف مالک ایده که  مالی از اثربرداري  بهره

1352در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب  طور همینو 
6

ماده یک به این  

موضوع اشاره نموده که حق مالی ایده براي خالق آن و یا وراث قانونی اوست و مدت استفاده از این 

همان قانون به قصد فروش  2حقوق براي وراث از تاریخ مرگ مترجم سی سال است و همچنین در ماده 

  .باشد اشاره نموده است می که بدون اجازه صاحب حق ممنوعها  آن مادي ازبرداري  آثار و یا بهره

در فصل سوم و چهارم این قانون به  1348ان و محققان و هنرمندان مصوب مؤلفقانون حمایت حقوق 

قانون و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنري است و ضمانت اجراهاي هاي  ترتیب بیانگر حمایت

                                                     
اي با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده  برداري و نشر و پخش هر ترجمه : حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره1ماده  -6

و حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است . شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است از این حقوق که به وارث منتقل می

دهنده براي استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در  مقام انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم انتقال

 . تمام موارد استفاده الزامی است
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23ماده  .قانونی براي حمایت از یک ایده را بیان نموده است
7

کند هر کس که  می نون مذکور بیانقا 

قسمتی تا تمام اثر متعلق به دیگري را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده 

بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به شخص دیگري غیر از پدیده آورنده نشر پخش و یا عرضه کند به 

کند هر کس  می در خصوص ترجمه بیان 24ماده  .خواهد شد حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم

بدون اجازه ترجمه دیگري را به نام خود یا دیگري چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا 

کند که در صورت  می بیانها  در مورد اشخاص حقوقی مانند شرکت 28ماده  .شود می یک سال محکوم

بر تعقیب جز این شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم وي باشد تخلف از این قانون عالوه 

شود و در صورت عدم تکافوي اموال  می خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران

قانون  31الزم به ذکر است مطابق ماده  .شود می شخص حقوقی ما به تفاوت از اموال مرتکب جرم جبران

یعنی  ،شود می شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وي موقوفجرایم مصرح در این قانون با 

  .باشند می جرائم در این زمینه از نوع جرائم قابل گذشت

(حق مؤلف) در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري  تألیفحمایت از حق 

لیت غیرمجاز در زمینه در این قانون براي فعا .وجود دارد 1386نمایند مصوب  می غیرمجازهاي  فعالیت

 ،تولید و تکثیر آثار سمعی و بصري ضمانت اجراهاي متنوعی از جمله لزوم جبران خسارت زیان دیده

از جمله جرایم مصرح در این قانون معرفی آثار سمعی و بصري  .حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته شده

تکثیر  ،توزیع ،تجاري در زمینه تولیدهاي  تکثیر بدون مجوز آثار مجاز فعالیت ،غیرمجاز به جاي آثار مجاز

 ،فشرده صوتی و تصویري بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهاي  نوارها و لوح ،و عرضه آثار

و ها  دیسکت ،تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها ،تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصري مستهجن

این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه  11مطابق ماده  .باشد می مبتذلهاي  فشرده و نمایشهاي  لوح

  .)1375 ،یتیآانقالب است (هاي  موضوع این قانون در صالحیت دادگاه

در  .پرداخته شده است 1379مصوب اي  انهیرا يآورندگان نرم افزارهادیاز حقوق پد تیقانون حمادر 

مطابق ماده  .شود می شرح دادهاي  رهاي رایانهاین قانون حقوق مادي و معنوي پدیدآورنده گان نرم افزا

                                                     
م پدیدآورنده بدون اجازه : هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگري را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نا23ماده  -7

او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگري غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تـأدیبی از شـش مـاه تـا سـه سـال       

 . محکوم خواهد شد
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متعلق به اي  مادي و معنوي از نرم افزارهاي رایانهبرداري  اجرا و حق بهره ،عرضه ،یک این قانون حق نشر

3مطابق ماده  .پدیدآورنده آن است
8

که معرف نرم افزار است از اي  عنوان و نشان ویژه ،این قانون نام 

را براي نرم افزار دیگري از همان نوع یا ها  آن تواند نمی ار است و هیچ کسحمایت این قانون برخورد

13در ماده  .مانند آن به نحوي که القاي شباهت نماید استفاده کند
9

قانون به طور کلی ضمانت اجراي  

نقض حقوق مورد حمایت این قانون عالوه بر جبران خسارت متضرر حبس از نود و یک روز تا شش ماه 

قانون فوق  15مطابق ماده  .ال بیان شده الزم به ذکر استینقدي از ده میلیون تا پنجاه میلیون ر و جزاي

  .الذکر جرائم مربوط قابل گذشت هستند

نیز مواردي در  1379و قانون اصالح قانون مطبوعات مصوب  1364در قانون مطبوعات مصوب 

10در تبصره .خورد می ارتباط با ضمانت اجراي نقض حقوق مؤلف به چشم
قانون مطبوعات مصوب  6ماده  

قانون مجازات اسالمی (مجازات نشر اکاذیب) و  698مطابق ماده  .سرقت ادبی تعریف شده است ،1364

 1348در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان مصوب 

صالحیه قانون مطبوعات بیان شده هرگاه در انتشار قانون ا 33همچنین در ماده  .مجازات خواهد داشت

تقلید شود به طوري که براي خواننده امکان اشتباه یی نشریه نام یا عالمت نشریه دیگر ولو با تغییرات جز

باشد از انتشار آن جلوگیري و مرتکب به حبس تعزیري شصت و یک روز تا سه ماه و جزاي نقدي از یک 

  .تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است .شود می محکوم الیمیلیون تا ده میلیون ر

61ماده  ،1386مصوب  يو عالئم تجار یصنعتهاي  طرح ،قانون ثبت اختراعاتدر فصل چهارم 
11

نیز  

                                                     
ها را  تواند آن نمیاي که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس  : نام، عنوان و نشانه ویژه3ماده  -8

براي نرم افزار دیگري از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاي شبهه کند به کار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 

 . ) این قانون محکوم خواهد شد13(

س از نود و یک روز تا شش ماه و : هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید عالوه بر جبران خسارت به حب13ماده  -9

 . گردد جزاي نقدي از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می

هاي دیگران به خود یا غیر ولو  توجهی از آثار و نوشته دادن عمدي تمام یا بخش قابل تبصره: سرقت ادبی عبارت است از نسبت -10

 . ترجمه به صورت

) نقض حقوق به شمار آید یـا طبـق   40) و(28)، (15د مرتکب عملی شود که طبق مواد (: هر شخصی که با علم و عم61ماده  -11

) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و عالوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقـدي از ده میلـی ریـال تـا     47ماده (

در دعواي مدنی راجع به نقض . شود ها محکوم می پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیري از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوي آن

، فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبـات   حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع
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ضمانت اجرایی براي نقض حقوق مالک ایده در نظر گرفته است که طبق آن هر شخصی با علم و عمد 

یا نقض حق و حقوق ناشی از نسبت طرح  ،حقوق ناشی از ثبت عالمت کننده مرتکب عملی شود که نقض

47صنعتی و یا این که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع مالک ایده را نقض نماید و یا این که طبق ماده 
12
 

  .)1375 ،یتی(آشود  می قانون فوق الذکر عمل غیرقانونی تلقی شود مجرم

  ی یک ایدهالملل بینن و مراحل ثبت شرایط ثبت یک اختراع در ایرا -10

با این که ایران عضو  .ی نیستالملل بینثبت یک اختراع در داخل کشور به منزله ثبت حقوق آن در سطح 

ي جداگانه از آنچه فرایندسازمان جهانی مالکیت معنوي است اما براي ثبت اختراعات در خارج از کشور 

گیرد یکی از  می ی به دو صورت انجامالملل بینثبت اختراعات  .در داخل کشور طی نموده را باید بگذارند

شرایط و قوانین  براساستواند به کشور مورد نظر مراجعه نماید و  می طریق کنوانسیون پاریس که متقاضی

13دیگر آن که از طریق معاهده همکاري ثبت اختراع ،خاص آن کشور اختراع خود را به ثبت برساند
که  

به این صورت که در ابتدا اظهار  .یران رسماً عضو آن شد اختراع خویش را ثبت نمایدا 1392از مهر ماه 

مشخصه که وجود دارد تکمیل کرده و با پرداخت هزینه هاي  نامه را ارسال و فرم مربوط را به یکی از زبان

  .)1350 ،ی(امام مشخص از طریق سایت فضاي الکترونیکی اقدام کند

ی است که زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکري الملل بین) یک پیمان PCTی اختراع (الملل بینثبت 

ثبت شد امکان حمایت آن در کلیه  PCTاین معاهده چنانچه اختراعی در  براساس .کند می فعالیت

ثبت را در  فرایندتواند  می مخترع تنها با ارائه یک اظهارنامهتر  به زبان ساده ،کشورهاي عضو وجود دارد

با تشکیل  .همان اظهارنامه و با توجه به حق تقدم اولین افشاء ادامه دهد براساسهاي عضو کلیه کشور

در  زمان همی یک اختراع طبق معاهده همکاري ثبت اختراع به طور الملل بینپرونده براي تقاضاي ثبت 

                                                                                                                                 
دادگـاه در  ، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بـود. در ایـن صـورت     این که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است

، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیـدي و تجـاري وي در نظـر     صورت ارائه اسناد و مدارك

احتمال قوي وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرایند مزبـور سـاخته شـده و     -2. فرآورده جدید باشد -1خواهد گرفت. 

 . ، تعیین نماید هاي معقول نتوانسته است فرایندي را که واقعاً استفاده شده م تالشمالک حقوق ثبت شده علیرغ

، در برابر عمل خالف قانون  ها حتی بدون ثبت ، این قبیل نام هاي تجارتی : با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباري نام47ماده  -12

، به صورت نام تجارتی یا عالمـت یاعالمـت    سط اشخاص ثالثهرگونه استفاده از نام تجارتی تو. شوند اشخاص ثالث حمایت می

 . شود ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می ، یا هرگونه استفاده از آن جمعی

13- PCT 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   410

 

 

  .بسیاري از کشورها از حمایت برخوردار خواهد بود

در اداره  PCTی الملل بینماید باید براي تقاضاي ن می استفاده PCTمتقاضاي که از سیستم 

را انتخاب نماید که این مقام گزارش  وجو جستی الملل بینپرونده تشکیل دهد و یک مقام  ،کننده دریافت

 یسازمان جهانی الملل بینسپس دفتر  ،دهد می و نظریه مکتوبی در خصوص قابلیت ثبت اختراع به فرد ارائه

 PCTرا منتشر نموده و تمامی اسناد ضروري را به ادارات ثبت عضو سیستم  تقاضانامه يفکر تیمالک

  .نماید می ارسال

14یالملل بیني وجو جستمقام  عنوان بهتوسط اداره ثبت اختراعی که  PCTی الملل بیني وجو جست
و  

15یالملل بیني وجو جستگزارش  .شود می طبق شرایط مقرر در معاهده انتخاب شده است انجام
شامل  

 ،و گام ابتکاريبودن  نو ،باشد از جمله تازگی می فهرستی از اسنادي است که داراي دالیلی بر قابلیت ثبت

نظریه کتبی در خصوص قابلیت ثبت اختراع و بررسی تحلیلی از  وجو جستی الملل بینعالوه بر این مقام 

ی و نظریه کتبی توسط الملل بیني وجو جستگزارش  .)1350 ،یمام(ا دهد می اختراع را به متقاضی ارائه

  .شود می ی به متقاضی دادهالملل بینی چهار الی پنج ماه از تاریخ ثبت تقاضانامه الملل بیني وجو جستمقام 

اختراع خود را در بیش  PCTالزم به ذکر است متقاضی ثبت اختراع که مایل باشد با استفاده از سیستم 

ی تحت الملل بینذیصالح براي تقاضانامه  کننده داره دریافتاز یک کشور مورد حمایت قرار دهد باید در ا

  .پرونده تشکیل دهد PCTسیستم 

  ی و داخلیالملل بینقوانین مالکیت فکري در سطح  -11

از  ،یک ضرورت شناخته شده عنوان بهمبتکرین هاي  زمانی که در کشورهاي پیشرفته نیاز به حمایت از ایده

تراست نیز شکل گرفتند و در مقابل قوانین مالکیت فکري  ،ارگريسوي دیگر موضوعاتی همچون انحص

به مخالفت از مالکیت فکري پرداختند و قوانینی با عنوان قوانین ضدتراست به اي  قد علم نمودند و عده

مسئولیت  ،قوانینی که طبق آن آمریکا خود را بنیانگذار قوانین رقابتی معرفی کرد و دولت ملی .وجود آمد

قیمت را به عهده گرفت که پس از  کننده تثبیتهاي  انحصارات و کارتلدادن  تحت تعقیب قرارنظارت و 

امري که رشد  ،را نامعتبر تلقی کردندها  بسیاري از حق اختراع ،و نهادهاي قانونیها  این موضوع دادگاه

  .داد می مخالف نسبت به قوانین مربوط به حق اختراع را نشانهاي  دیدگاه

                                                     
14- International searching authority-ISA 
15- International searching report-ISR 
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مخالفت با  ،بیستم تالقی کاربرد قوانین ضدتراست و سیستم حق اختراع رقم خورد اما در قرن

انحصارگري تا جنگ جهانی دوم بسیار زیاد بود اما پس از آن سیستم حق اختراع از اتهامات بري شد و در 

تداي در اب .زمان غلبه بر قوانین ضدتراست مجدداً مورد توجه قرار گرفت 1970شرایط رکود اقتصادي دهه 

 Federalدادگاهی با عنوان  تأسیسجذابیت قوانین ضدتراست رو به کاهش گذاشت و با  1980دهه 

circuit  مجدداً اهمیت قوانین  ،براي بررسی دعاوي مربوط به حقوق مالکیت و حق اختراع 1982در سال

اساسی قوانین کنونی  حق مالکیت مورد توجه قرار گرفت و این قوانین مورد بازبینی قرار گرفتند و ساختار

  .باشد می میالدي 1952مربوط به قوانین حق اختراع در سال 

در این راستا سازمان جهانی مالکیت معنوي به تعریف این حقوق پرداخت و حق مالکیت معنوي را به 

مربوط به آثار برداري  حق نسخهبندي  طبق تقسیم .کردبندي  تقسیمبرداري  مالکیت صنعتی و حق نسخه

کنوانسیون مالکیت  2در ماده  .باشد می ...لوح فشرده و ،فیلم ،عکس ،نمایشنامه ،هنري نظیر تئاتر ،ادبی

اجراهاي هنرمندان و حقوق  ؛ادبیات و کارهاي هنري و علمی .نموده استبندي  معنوي را چنین تقسیم

و ها  مارك ؛یصنعتهاي  طرح ؛اکتشافات علمی ؛اختراعات در تمامی زمینه ها ؛مربوط به ضبط و پخش

حفاظت در برابر رقابت مکارانه و تمام حقوق مربوط به  ؛خدماتی و عالئم بازرگانی ،تجارتیهاي  نشان

تمامی موارد ذکر شده تحت عنوان مالکیت  .ادبی یا هنري ،صنعتی علمیهاي  فعالیت ذهنی در زمینه

مباحث ذکر شدن  تر روشن يبرا .)1383 ،یامانشوند ( می یا کپی رایت تعریفبرداري  صنعتی و حق نسخه

  .میهمچون کارتل و تراست بپرداز یمباحث فیبخش الزم است به تعر نیشده در ا

کنند و با حفظ استقالل مالی و  می هستند که در یک رشته خاص فعالیتهایی  شرکت :تعریف کارتل

ید و قیمت کاال با شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تول می حقوق خود با یکدیگر متحد

تسلط بر بازار یک کاالي خاص از طریق تضعیف یا از ها  هدف کارتل .رسند می یکدیگر به توافق

در آلمان و  1933از سال ها  نمونه بازار کارتل .رقابت در بازار آن کاال توسط ایجاد انحصار استبردن  بین

ط تعداد کمی در آن سازمان کاالیی یک کارتل زمانی موفق است که فق .کشورهاي اروپاي غربی است

 .توان اشاره نمود می 1970در این خصوص به اوپک در دهه  ،ضروري تولید کند که جانشین نداشته باشد

نمود و  دهی سازمانتوان در قالب کارتل  می وجود داشته باشد مشکل کننده اما اگر تعداد زیادي عرضه

یدي کارتل وجود داشته باشد هر تالش به منظور افزایش همچنین اگر جانشین مناسبی براي کاالهاي تول

  .از کاالهاي جانشین استفاده نماید کننده شود که مصرف می قیمت از طریق کاهش تولید تنها منجر به این
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از بازار را در اختیار اي  کنند و سهم عمده می از اتحاد چند شرکت که کاالهاي مشابهی تولید :تراست

دارد  می که در آن عضو هستند را به صورت امانت نگههایی  تراست سهام شرکت .یندآ می دارند به وجود

فنی و بازرگانی  ،استقالل مالیها  لکن برخالف کارتل شرکت .استها  اما مالکیت سهام براي خود شرکت

شود و حتی  می در تراست متمرکزها  آن دهند و تمام امکانات و قدرت محلی می خود را از دست

توان به  می در این خصوص .گویند می کنسرسیومها  دهند و به آن اتحادیه می اتحادیه تشکیلها  تراست

ذوب آهن هاي  شرکت جنرال موتور در آمریکا اشاره نمود که از انجام واحدهاي خودروسازي و کارخانه

الی مورد گودریچ و جنرال تشکیل شده است و منابع م .اف. بیسازي  ات الستیکمؤسسو تهیه فوالد و 

ي دار سرمایهبا این رویه رقابت در کشورهاي  .کنند می تأمینوابسته به خود هاي  نیاز خود را نیز از بانک

 ترین قوانین تراست و ضدکارتل وضع گردید که از معروفها  آن تبدیل به انحصار گردید و براي مقابله با

  .یب رسیددر آمریکا به تصو 1890قوانین ضدتراست ترمن در سال ها  آن

با توجه به مفاهیم ذکر شده واضح است که بین مباحث مربوط به کارتل و تراست با مالکیت معنوي 

در بحث مالکیت  ،توان این دو مبحث را در یک قالب گنجاند نمی بسیاري وجود دارد وهاي  تفاوت

ا ابداعی از یک شود و آن شخص به واسطه چنین اختراعی ی می خالقانه توسط شخصی خلقاي  فکري ایده

گرفتن  گردد اما در بحث تراست یا کارتل هدف و جریان به دست می قانونی برخوردارهاي  سري حمایت

  .)1383 ،یامان( غیرمنصفانه استهاي  انحصاري بازار یک کاال با روش

اد حقوق قانونی که افر عنوان بهاز مالکیت فکري که آن را  ،بنابر تعریف سازمان جهانی مالکیت فکري

داند  می آورند می به دست ...هنري و ،ادبی ،علمی ،از قبیل صنعتیهایی  که در زمینههایی  به واسطه فعالیت

مالکیت فکري حق انحصاري براي صاحبان  ها، گیریم که برخالف تراست و کارتل می چنین نتیجه

 و جلوگیري ازها  اندیشه براي حمایت از اینکه  دهد می آورند می اثري را به وجودکه  خالقهاي  اندیشه

نیاز به وضع قوانین  ،همچنین براي حمایت مالی از صاحبان اثر ها، آنشدن  نظمی و به تباهی کشیده بی

بتوانند عالوه بر این که از نظر مالی از کار خود بهره ببرند حقی بر کنترل ها  آن کاربردي حمایتی است تا

  .از آثار خود نیز داشته باشندبرداري  نسخه

از  تیحمادر قانون  ،بسیاري داشتههاي  الزم به ذکر است که کشور ایران نیز در این زمینه فعالیت

براي اولین بار از آثار هنري نیز عالوه بر آثار ادبی  1348مصوب  حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان

دي پدیدآورنده قانون مذکور حقوق ما 22در مورد آزادي ترجمه آثار خارجی طبق ماده  .حمایت شد
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زمانی از حمایت قانونی برخوردار خواهد شد که اثر وي براي نخسین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا 

توانیم به قانون ثبت  می همچنین .گردد یعنی قبالً در هیچ کشوري چاپ یا نشر یا پخش و اجرا نشده باشد

کنیم و ضمانت اجراهایی که در قانون مجازات  عالئم و اختراعات و آئین نامه اصالحی آن قانون نیز اشاره

اسالمی و قانون تجارت در این زمینه توسط مقنن در نظر گرفته شده است و در نهایت به فعالیت اداره ثبت 

ات غیرتجارتی مؤسسکه امر ثبت اي  اداره :توان اشاره نموده که مرکب از دو اداره است ها می شرکت

که مسئولیت ثبت عالئم تجارتی و اختراعات اعم از داخلی و اي  اداره .دداخلی و خارجی را بر عهده دار

  .خارجی را بر عهده دارد

  نتیجه

شود در طول تاریخ  می تالش بشر در توسعه علم که منتج به ایجاد آسایش و امید به زندگی و طول عمر

 ه چرخ علم بر مراد عالماناما همیش ،شود می گرفت و میل به آن روز به روز افزوده می بدون توقف انجام

چرخد و ممکن است آفاتی براي آن ایجاد شود و آفت همیشه محصول به دست آمده را مورد هدف  نمی

صاحت علم از این قاعده مستثناء نبوده و همیشه افرادي بوده و هستند که  .برد می قرار داده و آن را از بین

 اند. نموده می و کسب ثروتبرداري  به نفع خود بهره نتایج و زحمات محققان را به سرقت ربوده و از آن

ی در الملل بینلذا جامعه  ،شد می سوءاستفاده از اختراعات مخترعین گاها به ضرر شخص مخترع نیز تمام

ی با الملل بینصدد برآمد با ایجاد ضوابط قانونی و قضایی در مقابل افراد سودجو وارد شده و قوانین 

 .توان به قانون کپی رایت و قانون ثبت اختراعات صنعتی اشاره کرد می د نماید کهاجرایی ایجاهاي  ضمانت

در کشور ما این قوانین به صورت مدون و کارگشارا وجود ندارند و هرچند وقت اختراعات که نتیجه 

اما وجود قوانین و مقررات همیشه بر وفق مراد کشورها  .رفت می تالش شبانه روزي محققین است به یغما

رسد  می نظر با این حال به ،دانند نمی نیست چرا که اعتقاد به گردش آزاد علمی داشته و اختراع را امر ایستا

اجرایی باعث هاي  ی و ایجاد سازوکار ضمانتالملل بینایجاد سازوکار حقوقی در قالب قوانین مدون ملی و 

شر و هموار نمودن مسیر تکاملی خواهد در خدمت بها  آن شود که بنیه علمی می ایجاد انگیزه براي افرادي

  .شد و این امر میسر نخواهد شد مگر با حمایت حقوقی از مخترعین و ایجاد تضامین الزم

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .افع در این مقاله وجود نداردتعارض من :تعارض منافع
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  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

 ،چاپ اول ،يو هنر یادبهاي  نشیبر حقوق آفر تأکیدبا  يفکرهاي  نشیحقوق آفر ،1375 ،دیحم ،یتیآـ 

  .انتشارات حقوقدان ،تهران

  .دانشگاه تهرانانتشارات  ،تهران ،فکري هاي مالکیت ،1350 ،نورالدین ،ـ امامی

چاپ  ،ی)الملل بینمجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکري (ملی و  ،1383 ،تقی ،ـ امانی

  .انتشارات بهنامی ،تهران ،اول

چاپ  ،یالملل بینو مقررات  یمل نیقوان مؤلفاز حق  تیحما ،1381 ،یمرتض ،بیشک یعیشفـ 

  .رانیا اتیاب و ادبه خانه کتمؤسس ،تهران ،اول

و رسانی  اطالع قاتیتحقفصلنامه  ،پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن ،1378 ،يمهد ،یمیفهـ 

  .32شماره  ،یعموم يها کتابخانه

 ،تهران ،چاپ اول ،یصنعت تیو مالک مؤلفحق  يفکر تیحقوق مالک ،1381 ،رضایعل ،ينوروزـ 

  .انتشارات چاپار

 قوانین

  1348ان و محققان و هنرمندان مصوب مؤلف حقوق تیقانون حماـ 

  1352ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 

  1379مصوب اي  انهیرا ينرم افزارها دآورندگانیاز حقوق پد تیقانون حماـ 

  1386مصوب  ندینما می رمجازیغهاي  تیفعال يو بصر یکه در امور سمع یقانون نحوه مجازات اشخاصـ 

  1386مصوب  يو عالئم تجار یصنعتهاي  طرح ،نون ثبت اختراعاتقاـ 

  



 

 

 


